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 ROSJA: Bajkał – zimowa przygoda 
 

Trasa: Irkuck – Listvyanka – Krestovka – Port Bajkał – Listvyanka 
– Irkuck 
 

Niezwykła przygoda czeka właśnie na Ciebie! 
 

Rosja – największy kraj na świecie, zajmujący znaczną 
część dwóch kontynentów, europejskiego i azjatyckiego, wzbudza w obcokrajowcach 
antagonistyczne uczucia: podziwu lub obawy. Co najważniejsze, nie daje się poznać inaczej niż 
od środka, czyli Stamtąd. Kto próbuje ją zrozumieć z oddalenia, czysto teoretycznie, jest skazany 
na niepowodzenie, stereotypy i sztampę – to tak, jakby poznawać towar z opisu na metce. Jak 
pisał K.I.Gałczyński „Wszędzie tam, gdzie brzoza i muzyka w kołach jadącego na jarmark wożą: 
„Aj dierbień, dierbień kaługa” śpiewa wóz i w słońce jedzie... gdzie wiewiórki są królewny, a 
królowie – niedźwiedzie; gdzie kobiety noszą pierś wysoko, a w oczach zmrużonych całą słodycz 
świata, gdzie na wędrowca czeka wieczorem herbata i mały dom, i sen, i brzęk talerza, i głupie, 
rzeźbione drzwi, dla biedaków otwarte na ścieżaj – wszędzie tam, choćby to było na końcu świata, 
jest Rosja”.  

 
Bajkał – jezioro reliktowe w Azji, położone na Syberii. Jest ono najgłębszym na świecie 

(największa głębia 1637 metrów - znajduje się w jego środkowej części, niedaleko wyspy Olchon) 
a ponadto – pod względem powierzchni – drugim jeziorem w Azji (po Morzu Kaspijskim) i ósmym 
na świecie. Długość Bajkału wynosi 664,6 km., maksymalna szerokość 88,6 km. a powierzchnia 
wynosi 31471 km2. Nie ma jednak jeziora które dorównałoby mu w objętości wód. Szacuje się że 
w Bajkale znajduje się ok. 23 000 km3 wody (to tyle co w Morzu Bałtyckim). Stanowi to około 20% 
zasobów słodkiej wody pitnej, zgromadzonych w jeziorach na Ziemi. Unikatowy jest również świat 
roślin i zwierząt Bajkału. Występuje tu ponad 1000 gatunków roślin, z czego 35% to endemity, 
oraz około 1550 gatunków zwierząt - 80% z nich nie występuje w żadnym innym miejscu na Ziemi. 
Ważną cechą odróżniającą Bajkał od innych wielkich jezior jest pokrywa lodowa skuwająca co 
roku całą jego powierzchnię. W styczniu kiedy cale jezioro jest już zamarznięte jego powierzchnia 
nie przypomina gładkiej tafli. Tworzą ją fragmenty cienkiego i gładkiego lodu, grubszych pokładów 
lodu warstwicowego, a także torosów. Lodowa powierzchnia Bajkału od dawna była 
wykorzystywana jako szlak komunikacyjny. W XVII wieku kupieckie karawany zdążały tędy do 
Chin, wioząc, "miękkie złoto" - syberyjskie futra, tędy też wracały z chińskim jedwabiem i herbatą. 
 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa –  Irkuck (-/-/-) 
Zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie, odprawa bagażowa i paszportowa, odlot 
samolotem rejsowym do Irkucka.  
 
Dzień 2 Irkuck (S/L/-) 
Przylot do Irkucka, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek po podróży. 

Następnie zwiedzanie miasta. Irkuck jest jednym z największych i najstarszych miast Syberii, 

miasto zostało założone w 1685 roku podczas wyprawy kozackiej. Oficjalnym założycielem został 

Iwan Pochabow, dowódca oddziału kozaków. Nazwę miastu nadano od niewielkiej rzeki Irkut 

wpadającej w tych okolicach do Angary. Zobaczymy kościół polski, klasztor Znameński, główne 

ulice Irkucka, gmach teatru i bajkową drewnianą zabudowę miasta. Obiad w lokalnej restauracji i 
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degustacji potraw kuchni syberyjskiej. Następnie wizyta w muzeum dekabrystów. Nocleg w hotelu 

w Irkucku. 

Dzień 3 Irkuck – Listvyanka – Krestovka (S/L/-) 
Po śniadaniu przejazd do wsi Listvyanka. Po drodze wizyta w skansenie "Talcy" - muzeum 
architektoniczno-etnograficznym. Przyjazd do miejscowości Listvyanka, wizyta w punkcie 
widokowym, skąd rozpościera się przepiękny widok na symbol Bajkału - Słynną Skałę Szamana. 
Następnie obiad w lokalnej restauracji i degustacja potraw bazujących na rybach, które 
zamieszkują jezioro Bajkał. Wycieczka do muzeum Bajkału, gdzie znajdziemy unikatowe wystawy 
opowiadające o historii jeziora, jego florze i faunie, strukturze geologicznej, klimacie i tektonice 
regionu nad Bajkałem. Następnie wjazd wyciągiem krzesełkowym na punkt, skąd rozpościera się 
piękny widok na południową część jeziora Bajkał i źródło rzeki Angara. Zwiedzanie wsi Krestovka 
z wizytą w kościele św. Mikołaja. Transfer do hotelu i nocleg. Wieczorem dla chętnych kąpiel w 
ruskiej bali.  
 
Dzień 4 Port Baikal – Listvyanka (S/L/-) 
Po śniadaniu przejazd na molo i niezapomniana podróż poduszkowcem po zamarzniętej tafli 
lodowej jeziora Bajkał. Następnie wycieczka słynną koleją Circum-Baikal. Podczas wycieczki 
czeka nas kilka przystanków: zwiedzanie tuneli, galerii i bajkowo położonych mostów. Po obiedzie 
powrót poduszkowcem do Listvyanki, przejazd do hotelu i nocleg. 
  
Dzień 5 Listvyanka (S/L/-) 
Po śniadaniu wybierzemy się na safari w zaprzęgach psów husky. Przejazd 10-kilometrową, 
malowniczą trasą przez las. Lunch w malowniczej zimowej scenerii. Powrót do hotelu. Po południu 
czas wolny – fakultatywnie możliwość jazdy na łyżwach po zamarzniętej tafli jeziora Bajkał lub 
przejażdżki na skuterach śnieżnych. 
 
Dzień 6 Listvyanka –  Irkuck (S/L/-) 
Po śniadaniu przejazd z miejscowości Listvyanka do Irkucka. Po drodze zatrzymamy się w 
malowniczym miejscu nad brzegiem rzeki Angara, gdzie czeka nas wycieczka przez las rosyjską 
trojką, czyli trójkonnym zaprzęgiem. Po obiedzie przyjazd do Irkucka. Zakwaterowanie w hotelu i 
nocleg. 
 
Dzień 7 Irkuck – Warszawa (S/-/-) 
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko w Irkucku, odprawa bagażowa i paszportowa, 
przelot do Warszawy. 

 
Termin:       Cena:  

  19.01 – 25.01.2020r.         9 780 PLN  
  09.02 – 15.02.2020r.         9 780 PLN  
  23.02 – 29.02.2020r.                   9 780 PLN 

 
Cena obejmuje:  

 

 przeloty samolotem rejsowym na trasie Warszawa/Irkuck/Warszawa, opłaty lotniskowe, 
ubezpieczenie lotnicze,  

 noclegi w hotelach *** - pokoje 2-osobowe z łazienkami (dopłata do pokoju 1-osobowego 
190 EUR)  

 wyżywienie zgodnie z programem: 6 śniadań, 5 lunchów, 

 wszystkie przejazdy i transfery prywatnym minibusem  
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 podczas wycieczek usługi lokalnych przewodników, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 safari w zaprzęgach psów husky  

 niezapomniana podróż poduszkowcem po zamarzniętej tafli lodowej jeziora Bajkał 
wycieczkę rosyjską trojką 

 polskojęzycznego pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłaty portowe, opłatę wjazdową do Rosji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska  
 

Cena nie obejmuje: 

 innych posiłków oraz napojów do posiłków 

 napiwków, wydatków osobistych 

 składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł 

 opłat za wizę wjazdową do Rosji (możliwość indywidualnego uzyskania wizy w Konsulacie. 
Koszt wizy: 153 zł + opłata serwisowa  Rosyjskiego Centrum Wizowego 25 Euro  (po kursie 
dnia) lub za pośrednictwem agenta – dopłata ok. 200zł) 

 

UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczna cena biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenie wizy i pozwolenia na odwiedzenie rosyjskiego obszaru polarnego. 
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